
 النتاج العممي
 باقر فلٌح عبد الحسند.اسم التدريسي : 

 قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌةالقسم : 

 مكان النشاط  اسم النشاط نوع النشاط
 حممة تطوعية -1
 حممة تطوعية -2
 حممة تطوعية  -3

 إعادة وتأهيل قاعة الدراسات العميا
 العميا الدراسات مكتبة وتأهيل إعادة
 الدراسية والقاعات القسم رئاسة تعفير

 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن
جامعة القادسية / قسم عموم القرآن 
 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن

 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن إرشرا  عمى طمبة جامعة الكوفة كمية التربية  العمميرشرا  باال أمران اداريان
 جامعة القادسية / مركز التعميم المستمر  محاضرين دورة سالمة المغة العربية  أوامر إلقاء محاضرة في دورة سالمة المغة العربية  5

جامعة القادسية / كمية التربية وحدة  تربوية واررشادية وتوجيهية ندوة تربوية واررشادية وتوجيهية ندوة
 االررشاد قسم عموم القرآن 

 محمد حميد عواد:   اسم التدريسي
 عموم القرآن والتربية االسالميةالقسم : 
 مكان النشاط  اسم النشاط نوع النشاط
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  سالمة المغة العربية دورة تدريبية

 القادسية
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  سالمة المغة العربية دورة تدريبية

 القادسية
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  سالمة المغة العربية تدريبيةدورة 

 القادسية
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  سالمة المغة العربية دورة تدريبية

 القادسية
مجمة القادسية/كمية التربية/جامعة  تقييم بحث من خارج البمد تقييم بحوث

 القادسية
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  العربيةسالمة المغة  دورة تدريبية

 القادسية
مركز التعميم المستمر/ رئاسة جامعة  سالمة المغة العربية دورة تدريبية

 القادسية
االنحراف السموكي والتحريف الرسالي عند اليهود من منظور  نشر بحث

 قرآني
بيروت، لبنان / المجمة الدولية لمعموم 

( 11االنسانية واالجتماعية، العدد )
  2221لسنة 

مجمة القادسية في اآلداب والعموم  )دراسة موضوعية( اليهود بين الِنَعم واِلنَقم في القرآن الكريم نشر بحث
 كمية التربية/ جامعة القادسيةالتربوية/

القادسية في اآلداب والعموم مجمة  قبول نشر، مشترك  نشر بحث
 كمية التربية/ جامعة القادسيةالتربوية/



دراسة عممية تعالج مشكمة 
 اجتماعية

 التسامح الفكري والتعايش دراسة مفهومية من منظور قرآني 
 

رئاسة جامعة القادسية/ األقسام 
 الداخمية

 هكي فرحان كرينأ.د.اسم التدرٌسً : 

 والتربية االسالهيةقسن علوم القرآن القسم : 

 مكان النشاط  اسم النشاط نوع النشاط
 حممة تطوعية -1
 حممة تطوعية -2
 حممة تطوعية  -3

 إعادة وتأهيل قاعة الدراسات العميا
 العميا الدراسات مكتبة وتأهيل إعادة
 الدراسية والقاعات القسم رئاسة تعفير

 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن
القرآن جامعة القادسية / قسم عموم 

 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن
إرشرا  عمى طمبة جامعة الكوفة كمية   أوامر إدارية خاصة بالتطبيق التربوي

 /كمية الفقهالتربية
 جامعة القادسية / قسم عموم القرآن

ندوات ومحاضرات تربوية واررشادية  4
 وتوجيهية

ندوات ومحاضرات تربوية واررشادية 
 وتوجيهية

كمية التربية وحدة جامعة القادسية / 
  االررشاد قسم عموم القرآن

 إٌمان علٌوي ناٌفاسم التدريسي :  

 قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌةالقسم : 

 مكان النشاط  اسم النشاط نوع النشاط
جامعة القادسية / قسم عموم  إعادة وتأهيل قاعة الدراسات العميا حممة تطوعية 

 القرآن
جامعة القادسية / قسم عموم  إرشرا  عمى طمبة جامعة الكوفة كمية التربية أوامر ارشرا  عممي وتربوي  4

 القرآن
أوامر إلقاء محاضرة في  4

 دورة سالمة المغة العربية 
جامعة القادسية / مركز التعميم  محاضرين دورة سالمة المغة العربية 

 المستمر 
لمظفر في والدة السيدة قصيدتا الرشيخ محمد رضا ا نرشر بحث

 دراسة نصية –الزهراء واإلمام المنتظر )عميهما السالم( 
مجلة القادسٌة فً اآلداب والعلوم 

كلٌة  –جامعة القادسٌة –التربوٌة 
 التربٌة

 قبول نرشر
 

لمح األصل فً مفردات غرٌب القرآن الكرٌم للراغب 
( )ظاهرة اإلبدال مصداقاً(524األصفهانً )ت  

القادسية / كمية اآلداب / جامعة 
 مجمة القادسية لمعموم االنسانية

 

 العضوٌة فً المحافل العلمٌة

 الرابط مكان العضوٌة االسم
 أرٌد موقع الشاروط عبدالجلٌل أ.م. د.درٌد

 
https://portal.arid.my/ar-
LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-0232    

 المتقدم للتدرٌب العلمً المعهد
 والدراسات

https://siats.co.uk/speaker/katie-pugh 

-http://www.m-a مكة فً العربٌة اللغة مجمع
arabia.com/vb/showthread.php?t=51053 

 
 العربٌة للغة الدولً االتحاد

 

https://alarabiahunion.org/%D8%AF%D8%B
1%D9%8A%D8%AF-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-



%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A
%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1
%D9%88%D8%B7/   

-https://portal.arid.my/ar منصة أرٌد أ.د مكً فرحان كرٌم
LY/ApplicationUsers/Details/9c0dd4ff-c296-
43b4-b5fe-9a40aee5b639 

https://scholar.google.com/citations?user=f الباحث العلمً 
veYctoAAAAJ&hl=ar 

 Publons https://publons.com/researcher/1753826/m
akki-kareem/ 

 Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Makk
i-Kareem 

 orcid https://orcid.org/0000-0002-5573-7275 
https://www.almerja.net/aklam/indexu.php موقع أقالم  

?id=519 
 اإلنمائً الوفـــاق مركز 

 والتدرٌب والبحوث للدراسات
https://wefaqdev.net/researchers514.html 

 
 

  

 نسبة االجناز سنة الطباعة قطعُ الكتاب عددُ الصفحات املؤلفِ  اسمُ الكتابِ  اسنُ ت   

1-  

النُُّصْوُص الَمأُْثْوَرِة َعِن اإلَِماِم 
نِ  ٌْ  الُحَس

ُحِف الَمْزُبْوَرةِ   ِفً الصُّ
ٌٌَّة ِفً َضوِء المْنَهِج  قِ ٌْ ِدَراَسٌة َتْحقِ

لًِ ٌْ ْحلِ  التَّ
كتاُب الكافً /الجزُء األَْول/ 

 أُْنُمْوَذَجا  

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري 052 

2-  

  ةُفَرِّطَتَاملُ ةُيَّالهِسْاإل اتُكَرَاحلَ

 وَآثارُهَا السَّلْثِيَّةُ 

 دِرَاسَةٌ وَصْفِيَّةٌ  نَقْذِيَّةٌ تِنيَ الىَاقِعِ وَالتَىَقُّعِ   

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري 022 

3-  
 فِ ٌْ رِ الشَّ  ثِ ٌْ دِ لحَ لِ  ةُ ٌَّ ٌرِ سِ فْ التَّ  جُ اهِ نَ المَ 

 قِ ٌْ بِ طْ التَّ وَ  ةِ ٌَّ رِ ظَ النَّ  نَ ٌْ بَ 

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري 022 

4-  
 احلَذِيْثِ رِجَالِعِلْنُ ُدُرْوٌس َحْوَل 

 دِرَاسَةٌ فِيْ املَفَاهِيْمِ واألُسُسِ وَاملُقَدِّمَاتِ
د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

5-  
 احلَدِيْثِ رِوَايَةِعِلْمُ ُدُرْوٌس َحْوَل 

 وَاملُقَدِّمَاتِدِرَاسَةٌ فِيْ املَفَاهِيْمِ واألُسُسِ 

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

6-  
 عِلْنُ هُخْتَلِفِ احلَذِيْثُِدُرْوٌس َحْوَل 

َماتِ   ِم واألُُسِس َوالُمَقدِّ ٌْ ًْ الَمَفاِه  ِدَراَسٌة ِف

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/9c0dd4ff-c296-43b4-b5fe-9a40aee5b639
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/9c0dd4ff-c296-43b4-b5fe-9a40aee5b639
https://portal.arid.my/ar-LY/ApplicationUsers/Details/9c0dd4ff-c296-43b4-b5fe-9a40aee5b639
https://wefaqdev.net/researchers514.html


 نسبة االجناز سنة الطباعة قطعُ الكتاب عددُ الصفحات املؤلفِ  اسمُ الكتابِ  اسنُ ت   

7-  

 السلسلُة األولى
ُة  لُعلُوِم الَمْوُسْوَعُة   ٌَّ الُمْعَجِم

ٌَّةِ  ِث ِعْنَد اإلَماِم ٌْ  الَحِد
ُة لِ  ٌَّ  ثِ ٌْ دِ الحَ  مِ وْ لُ عُ المَباِدُئ األَساِس

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري
 %02  0202  وزيري 022

8-  
 احلَذِيْثِ دِرايَةُِدُرْوٌس َحْوَل ِعْلِم 

 فِيْ املَفَاهِيْنِ واألُسُسِ وَاملُقَدِّهَاتِ رَصْدٌ
 %02  0202 وزيري 022 د. مصطفى 

9-  

جُهُىْدُ هُحَذِّثِي اإلِهَاهِيَّةِ فِي احلِفَاظِ على 

 الشَرِيْعَةِ اإلِسْلَاهِيَّةِ

 عُلُىْمُ احلَذِيْثِ وَالفِقْهِ وَاألُصُىْلِ

 دِرَاسَةٌ تأصِيْلِيَّةٌ هُىَازِنَةٌ 

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

11-  

 (0111)الــكُتُةُ عُلُىْمِ احلَذِيْثِ 

 املونهجة يف هكتبة الروضة احليدرية 

 م عرض ببليىغرايف6102لسنة 

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

11-  

ٌَّةِ   َمَظانُّ ِعْلِم الِرَجاِل ِعْنَد اإلَماِم
ببلوغرافٌا كتب الرجال وعلومه 

 عند اإلمامٌة من  القرن
الهجري  وحتى القرن األول 

 الخامس عشر للهجرة

د. مصطفى 

صاااا    

 ا جعيفري

 %02  0202 وزيري   022 

21-  

ٌَّةِ  ا الُمْوُسْوَعاِت الَعلَِو ٌَ  بِْبلُْوْغَراْف
 م2222فً مكتبة الروضة الحٌدرٌة لسنة 

وهو عمل فهرس للموسوعات العلوٌة فً 
مكتبة الروضة الحٌدرٌة فً النجف 

ما ٌتعلق بسٌرة األشرف, التً تخص كل 
والدراسات االمام علً بن ابً طالب

المتعلقة حوله منذ فجر والدة مكتبة الروضة 
 .2222الحٌدرٌة والى سنة 

د. مصططط    

صططططططط    

 ا جعي ري

 %71  0101 وزيري   73 

21-  
 هُصَنَّفَاتُ اإلِهَاهِيَّةِ فـيْ عُلُىْمِ احلَذِيْثِ

 وختريجٌمجعٌ وجنظيمٌ ,فِهْرَسْثُ النجاشي أمنىذجاً

د. مصططط    

صططططططط    

 ا جعي ري

 %11  0101 وزيري   031 

 

                                                                          

 رئاسة القسم


